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69037, Запорізька обл. м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 39-А
п/р 26008024504001 в ПАТ «Альфа Банк», МФО 300346
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Проект
Договір поставки №
Вінницький р -н
с. Бохоники

“___” ________ 2018 р.

Вінницьке обласне спеціалізоване територіальне медичне об’єднання «Фтизіатрія», в особі
головного лікаря Служивого Олександра Петровича, що діє на підставі Статуту, названий в
подальшому “Замовник”, з однієї сторони і ____________________________________, в особі
________________________________, що діє на підставі _______________________, назване в
подальшому “Виконавець”, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне.
1. Предмет Договору
1.1. В силу цього Договору Виконавець продає, а Замовник купує: _______________________
________________________________________________________________________________
1.2. Кількість: ___________________________________________________________________
1.3. Обсяги закупівлі товарів (робіт або послуг) можуть бути зменшені залежно від реального
фінансування видатків.
2. Ціна і орієнтовна сума Договору
2.1. Сума цього Договору складає: __________________________________________________
________________________________________________________________________________
2.2. До ціни товару включена вартість тари, упаковки та маркування, витрати на транспортування,
страхування, сплата мита, податків та інших зборів і обов’язкових платежів.
3. Порядок розрахунків
3.1. Замовник здійснює оплату протягом 10 днів після поставки товару у разі отримання Замовником
бюджетних коштів.
4. Порядок та строк доставки
4.1. Виконавець здійснює доставку товару Замовнику згідно з заявками.
4.2. Заявка подається за день до моменту поставки.
4.3. Заявки подаються телефоном з подальшим письмовим підтвердженням.
4.4. Датою доставки товару є дата, коли товар був переданий у власність Замовника в місці поставки
. Місце поставки – ВОСТМО «Фтизіатрія»
4.5. Товар за заявкою повинен бути повністю поставлений протягом ________________з часу
отримання заявки Виконавцем то телефону. Товар з а останньою заявкою повинен бути повністю
поставлений не пізніше “__” __________ 2018 року.
5. Передача і приймання товару
5.1. Приймання-передача товару по кількості проводиться відповідно до товаросупровідних
документів ( накладних ), по якості – відповідно до документів, що засвідчують його якість.
5.2. Замовник має право відмовитись від прийняття та оплати товару у разі невідповідності його
якості.
5.3. У випадку виявлення Замовником дефектів ( у тому числі прихованих) , недоліків, які не могли
бути помічені чи виявлені при прийнятті товару, Замовник оформляє акт, про що
письмово повідомляє Виконавця, прийнявши усі необхідні заходи щодо недопущення погіршення
стану товару.
6. Якість товару
6.1. Виконавець гарантує якість товару, що постачається Замовнику за цим Договором.
Гарантія якості діє протягом строку, встановленого виробником товару, та вказаного на
упаковці товару.
6.2. Якщо протягом гарантійного терміну товар виявиться дефектним або таким, що не відповідає
умовам цього Договору, Виконавець зобов’язаний замінити дефектний товар. Всі витрати, пов’язані
із заміною товару неналежної якості (транспортні витрати та ін.), несе Виконавець.
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6.3. Гарантії Виконавця не розповсюджуються на випадки недодержання правил зберігання
замовником.
7. Пакування та маркування
7.1. Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці, яка відповідає характеру товару, забезпечує
цілісність товару та збереження його якості під час перевезення (доставки).
якості товару, негайно інформувати про це Виконавця.
8. Відповідальність Сторін
8.1. За невиконання умов даного Договору, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним
законодавством України.
9. Форс мажорні обставини
9.1. Ніяка відповідальність не може бути наслідком невиконання або неналежного виконання будьякого із положень цього Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком
причин, що знаходяться поза контролем виконавчої Сторони, таких як пожежі, стихійні лиха, воєнні
дії, торгове ембарго (далі “форс мажорні обставини”).
При виникненні форс мажорних обставин, які роблять неможливим повне або часткове
виконання кожною із Сторін зобов’язань за цим Договором, виконання умов цього Договору
відсувається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини.
9.2. Якщо ці обставини будуть продовжуватися більше 6 місяців, то кожна із Сторін вправі
відмовитися від подальшого виконання обов’язків за цим Договором відносно непоставленого
товару.
9.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за цим Договором, повинна
негайно сповістити іншу Сторону про початок і припинення форс мажорних обставин.
9.4. Доказом існування форс-мажорних обставин є довідка, що видана уповноваженим держаним
органом України.
10. Вирішення спорів
10.1. Спори, які виникають з цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та
прийняттям відповідних рішень. При неможливості досягнути згоди між Сторонами Договору
стосовно спірного питання, спір вирішується згідно з чинним законодавством України.
11. Строки дії Договору
11.1. Цей Договір набирає чинності з “___” ___________ 2018 р. та діє по “__” ___________ 2018
року включно.
12. Прикінцеві положення
12.1. Дія Договору припиняється:
- повним виконанням Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором;
- за згодою Сторін;
- закінчення дії договору.
Договір може бути достроково розірваний Замовником в односторонньому порядку з
письмовим повідомленням про це Виконавця за місяць до припинення дії договору у разі:
- коли в Замовника відпадає потреба у даному товарі;
- у разі неналежного виконання умов договору Виконавцем.
12.2. Істотні умови договору про закупівлю можуть змінюватися після його підписання до
виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, у випадках:
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення
суми, визначеної у договорі;
3) продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо надання послуг у разі
виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження,
у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі
зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі;
4) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і
послуг);
5) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;
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6) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих
цін, зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни
залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань або показників Platts, регульованих цін
(тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю
7) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини 5 статті 36 Закону України «Про публічні
закупівлі».
12.3. Цей Договір може бути змінено та доповнено за згодою Сторін, а також в інших випадках,
передбачених чинним законодавством України.
12.4. Зміни, доповнення до Договору, а так само розірвання Договору оформлюються в письмовій
формі як додаткові угоди та підписуються уповноваженими представниками обох Сторін.
12.5. Кількість товару, що є предметом Договору, може бути скоригована в залежності від потреб
Замовника, виділених асигнувань та можливості поставки згідно з взаємо узгодженим графіком.
12.6. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов’язки за цим Договором третій особі без
отримання письмової згоди іншої Сторони.
12.7. Цей Договір викладений українською мовою в двох примірниках, які мають однакову
юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
Юридичні адреси та реквізити Сторін:
"Виконавець":
______________________________
_______________________________
________________________________
_______________________________
_______________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

________________________________
м.п.

"Замовник" :
Вінницьке обласне спеціалізоване
територіальне медичне об’єднання
«Фтизіатрія»
23233, Вінницька обл., Вінницький р – н,
с. Бохоники, комплекс будівель і споруд,
буд. б/н. Тел. (0432) 56-66-32.
Факс (0432) 56-66-13
ЄДРПОУ 05484008
р/р ______________________ в ГУДКСУ у
Вінницькій обл., МФО 802015
Головний
лікар _______________ О.П. Служивий
м.п.

***Зазначені в цьому додатку основні вимоги до договору не є остаточними і вичерпними, і
можуть бути доповнені і скориговані під час укладання договору з учасником-переможцем торгів в
залежності від специфіки предмету, характеру, інших умов конкретного договору. Замовник залишає за
собою право змінювати основні вимоги до договору у випадку зміни діючого цивільного, господарського
законодавства і законодавства щодо публічних закупівель.
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